
UCHWAŁA NR XXVII/186/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
z zakresu ochrony środowiska, polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na:

1) ogrzewanie gazowe;

2) ogrzewanie elektryczne;

3) ogrzewanie olejowe;

4) pompy ciepła.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ogrzewaniu opartym na paliwie stałym – rozumie się przez to kocioł węglowy, piec kaflowy i inne źródła 
ciepła opalane węglem kamiennym, węglem brunatnym, ekogroszkiem lub koksem;

2) dotowanym – rozumie się przez to ostatecznego odbiorcę dotacji posiadającego tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym;

3) dotującym – rozumie się przez to Gminę Świebodzice;

4) zachowaniu trwałości zadania – rozumie się przez to właściwą eksploatację nowego źródła ciepła;

5) wnioskodawcy - rozumie się przez to ubiegającego się o otrzymanie dotacji.

§ 3. 1. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł 
ciepła na nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi, z wyjątkiem:

1) pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym;

2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;

3) pieców objętych ochroną konserwatorską;

4) kominków.
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 warunkiem otrzymania dotacji jest odłączenie pieca 
od przewodu kominowego.

§ 4. Wysokość środków przeznaczonych na udzielanie dotacji uwzględniona jest w budżecie na 2020 rok.

§ 5. Wysokość dotacji wynosić będzie do 40 % wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych brutto, 
o których mowa w § 8, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, lecz nie więcej niż 3000,00 zł.

§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane od dnia wejścia uchwały w życie do dnia 
30 sierpnia 2020 r.

2. Wnioski złożone po dniu 30 sierpnia 2020 r. nie będą rozpatrywane, a dokumentacja zostanie zwrócona 
wnioskodawcy.

§ 7. 1. Dotacja, o której mowa w niniejszej uchwale udzielana jest tylko raz dla danego lokalu 
mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym.

2. Wnioskodawca może ubiegać się o przedmiotową dotację tylko raz, niezależnie od liczby posiadanych 
tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym położonych 
na terenie gminy Świebodzice.

§ 8. 1. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 
obejmujących:

1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, tj. kotłów lub pieców z gwarancją, które zostały wykonane 
fabrycznie, użyte i zamontowane po raz pierwszy;

2) zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji wewnętrznej związanej z nowym źródłem ogrzewania;

3) zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji odprowadzania spalin.

2. Za koszty kwalifikowane w rozumieniu ust. 1 uznaje się koszty poniesione po dacie zawarcia umowy 
dotacji.

3. Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku.

§ 9. Dofinansowanie nie obejmuje:

1) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, niestanowiących trwałego wyposażenia lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego;

2) wykonania przyłączy oraz budowy zewnętrznych sieci gazowych, energetycznych i olejowych;

3) instalacji systemu ogrzewania w nowo wybudowanych domach jednorodzinnych lub nowo powstałych 
lokalach mieszkalnych;

4) sporządzenia dokumentacji w ramach przygotowania zadania inwestycyjnego (projekt budowlany), 
wszelkich kosztów poniesionych na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień, pozwoleń, kosztu 
kierownika budowy, koszty nadzoru nad realizacją inwestycji oraz kosztu sporządzenia opinii 
kominiarskiej, opłaty przyłączeniowej, opłaty związanej, z wstrzymaniem i wznowieniem dostarczania 
paliwa/energii;

5) kosztu zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego;

6) kosztu robót wykonanych siłami własnymi wnioskodawcy.

§ 10. 1. Wnioskodawca na zadanie określone w § 1 składa pisemny wniosek, do którego załącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej, wypis 
z rejestru gruntów, akt notarialny, decyzja o nabyciu spadku) lub umowę najmu lokalu w przypadku 
najemców lokali komunalnych;

2) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez wnioskodawcę, a w przypadku 
najemców lokali komunalnych zgodę Gminy Świebodzice na realizację zadania inwestycyjnego 
związanego ze zmianą systemu ogrzewania;

3) oświadczenie o pomocy de minimis;
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4) w przypadku korzystania z pomocy de minimis wnioskodawca załącza zaświadczenia, oświadczenia 
i informacje zgodnie z § 16 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 11. Wnioskodawca okaże do wglądu oryginały dokumentów, rachunków i faktur, które stanowić będą 
załączniki do wniosku lub rozliczenia dotacji, celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

§ 12. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia ich w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach. 

§ 13. 1. Wnioskodawca, który złoży wniosek niekompletny i/lub zawierający błędy, zostanie wezwany 
do jego uzupełnienia i/lub poprawienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub złożenia niewłaściwych uzupełnień, poprawek 
w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Z tytułu braku zakwalifikowania wniosku do udzielenia dotacji, wnioskodawcy nie przysługuje żadne 
roszczenie od Gminy Świebodzice.

§ 14. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Gminą Świebodzice 
a wnioskodawcą. 

§ 15. 1. Dotowany składa pisemne rozliczenie do którego dołącza:

1) faktury, rachunki z potwierdzeniami zapłaty (w przypadku płatności elektronicznych) wskazujące 
Dotowanego jako nabywcę;

2) w przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym – stosowną uchwałę wspólnoty 
o wyrażeniu zgody na wykonanie nowej instalacji;

3) dokumentację techniczną lub projekt budowlany zgodnie z zapisami obowiązującego prawa budowlanego;

4) opinię kominiarską, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały potwierdzenie trwałego 
odłączenia pieca od przewodu kominowego;

5) oświadczenie o trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości, zasilanych 
paliwami stałymi;

6) oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami, podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w danej specjalności;

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 16. 1 W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.), 
jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach 
prawa Unii Europejskiej. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą (w związku z nieruchomością wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej), będzie 
ona stanowić, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, pomoc de minimis w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (UE) nr1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz. 1) 
albo pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L  z 2013 r. Nr 352, poz. 9 z późn. zm.). 

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, która stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem dokumentów 
i informacji, o których mowa odpowiednio w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

§ 17. 1. Dotowany zobowiązuje się do zachowania trwałości zadania na nieruchomości, lub w lokalu, 
dla których otrzymał dotację przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty udzielenia dotacji. 

2. Dotujący zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości eksploatacji nowego 
ekologicznego ogrzewania w okresie do 5 lat od daty udzielenia dotacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 2172



3. Uprawnienie żądania zwrotu dotacji wygasa z upływem 5 lat od daty udzielenia dotacji.

§ 18. Traci moc uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 stycznia 2019 r. 
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2019 r. 
poz. 683 z późn. zm). 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
H. Mądra
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WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z

ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice

1. DANE WNIOSKODAWCY

a)  imię  i  nazwisko  (właściciela,  współwłaściciela,  najemcy  lokalu  mieszkalnego  lub

nieruchomości o charakterze mieszkalnym) …………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………...

b) seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………

c) nr telefonu ……………………………………………………………………………………

d) adres zamieszkania 

 miejscowość ……………………………………………... kod pocztowy ……………………

ulica …………………………………………………………….. nr domu /lokalu ……………

e) adres do korespondencji (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania) …………………

…………………………………………………………………………………………………...

f) tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):

     □ własność                 □ współwłasność                 □ najem

2. DANE PEŁNOMOCNIKA (jeżeli dotyczy)

a) imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

b) seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………

c)  nr telefonu …………………………………………………………………………………...

d) adres do korespondencji ……………………………………………………………………..

(w przypadku wskazania pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo)

3. LOKALIZACJA ZADANIA

miejscowość ……………………………………………... kod pocztowy …………………….

ulica …………………………………………………………….. nr domu /lokalu ……………

4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

a) planowana data rozpoczęcia zadania ………………………………………………………...

b) planowana data zakończenia zadania ………………………………………………………..

5. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

a) rodzaj nowego ogrzewania (zaznaczyć właściwe):

□ ogrzewanie gazowe    □ ogrzewanie elektryczne     □ ogrzewanie olejowe    □ pompy ciepła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/186/2020

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 12 marca 2020 r.
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b) powierzchnia ogrzewana lokalu …………………………………….. m2.

c)  liczba  wszystkich źródeł  ciepła opartych na  paliwie  stałym,  zainstalowanych w lokalu

mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym ……...……………………… szt.

należy wymienić jakie: ………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………….......

                                                                                                    
      ……………………….                                                          ………………………………..
         miejscowość, data                                                                      podpis wnioskodawcy

Oświadczenia:
1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Urząd  Miejski  w
Świebodzicach  dla  potrzeb  udzielenia  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  zadań
inwestycyjnych  związanych z  ograniczeniem niskiej  emisji  na  terenie  Gminy Świebodzice,
zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

……………………….                                                          ………………………………..
   miejscowość, data                                                                      podpis wnioskodawcy

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli wykonanego zadania w okresie do 5 lat od
daty wypłacenia dotacji.   

……………………….                                                          ………………………………..
   miejscowość, data                                                                      podpis wnioskodawcy

3. Jestem / nie jestem podatnikiem podatku VAT *. Z tytułu realizacji inwestycji przysługuje mi
/nie przysługuje mi prawo odliczenia podatku VAT. (*niepotrzebne skreślić)

……………………….                                                          ………………………………..
   miejscowość, data                                                                      podpis wnioskodawcy
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ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi 
wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, decyzja o nabyciu spadku) lub umowa 
najmu lokalu w przypadku najemców lokalu komunalnego.

2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez wnioskodawcę lub 
zgodę Gminy Świebodzice na realizację zadania inwestycyjnego związanego ze zmianą 
systemu ogrzewania (w przypadku najemców lokalu komunalnego).

3. Oświadczenie o pomocy de minimis.

4. W przypadku korzystania z pomocy de minimis - zaświadczenia, oświadczenia i informacje
zgodnie z §15 ust.2 niniejszej uchwały.
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Załącznik nr 1 
do Wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA ROZLICZENIE DOTACJI
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
                                         imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………...
                                                                                                     adres zamieszkania

legitymujący/a się ………………………………………………………………………………
                                                                                            numer i seria dowodu osobistego

oświadczam, że będąc współwłaścicielem  nieruchomości zlokalizowanej w  Świebodzicach

…………………………………………………………………………………………………...
                                 ulica, numer domu/lokalu, numer działki i obręb

wyrażam zgodę na rozliczenie dotacji przez ……………………………………………………
                                                                        imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację

na  zadanie  inwestycyjne  związane  z  ograniczeniem  niskiej  emisji  na  terenie  Gminy
Świebodzice. 

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję zasady udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
zadań  inwestycyjnych  związanych  z  ograniczeniem  niskiej  emisji  na  terenie  Gminy
Świebodzice.

                                                                              ……………………………………………….
                                                                            data, czytelny podpis

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 2172



Załącznik nr 2 
do Wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice
 

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
 

Oświadczam, iż
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / pełna nazwa w przypadku przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / adres 
siedziby w przypadku przedsiębiorstwa)
 

□  w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych 
nie uzyskałem/am pomocy publicznej de minimis.

 

□   w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych 
uzyskałem/am pomoc publiczną de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić 
poniższą tabelę1):
 
Lp. Podmiot udzielający 

pomocy
Podstawa prawna 
otrzymanej pomocy

Data udzielenia 
pomocy

(dzień-miesiąc-rok)

Wartość pomocy 
brutto

W PLN

     

     

     

     

  Łączna wartość 

 de minimis

 

 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.
 

                                                                                                       .........................................
                                                                                                          podpis wnioskodawcy
 
 
1 – wszelkie informacje zawarte w tabeli  powinny być zgodnie z  Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de
minimis,  jakie  wnioskodawca  otrzymał  od  podmiotów  udzielających  mu  pomocy  de  minimis  w  okresie
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych
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ROZLICZENIE

 udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie zadań  inwestycyjnych związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice 

1. Dotyczy:  umowy dotacji  nr.........................................  z  dnia ........................na dofinansowanie

zadania pn : ...........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko dotowanego..........................................................................................................…

3.Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

4. Zbiorcze zestawienie  faktur / rachunków wraz z dowodami zapłaty:
Lp. Numer

faktury
/rachunku

Data
wystawienia

Sprzedawca Wartość
brutto
w zł

Potwierdzenie
zapłaty

Razem

5.   Załączniki: ………………...…………  

Świebodzice  .................................                                              ...........................................................
                                                                                                                      podpis dotowanego

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/186/2020

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 12 marca 2020 r.
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ZAŁĄCZNIKI:

1) Faktury, rachunki z potwierdzeniem zapłaty ( w przypadku płatności elektronicznych) 
wskazujące Dotowanego jako nabywcę.

2) Dokumentacja techniczna lub projekt budowlany zgodnie z zapisami obowiązującego prawa 
budowlanego.

3) W przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym – stosowna uchwała wspólnoty o
wyrażeniu zgody na wykonanie nowej instalacji.

4) Opinia kominiarska, a w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 2 niniejszej uchwały 
potwierdzenie trwałego odłączenia pieca od przewodu kominowego.

5) Oświadczenie o trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości 
zasilanych paliwami stałymi.

6) Oświadczenie o wykonaniu robot budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami, podpisane przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane danej 
specjalności.
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